
 

 

WK 2010 RIO GUADIANA MERIDA SPANJE 

Oefenweek dag 3 

 

We zaten vandaag in de eindbox 32. Het was daar erg 

ondiep, amper 2 meter water stond er. We besloten om 

vandaag de alvers te negeren en dat was achteraf niet 

zo’n gelukkige keuze. Het duurde erg lang voordat de 

grotere vissen begonnen te bijten namelijk.  

We wilden bekijken wat de beste voermanier was voor die 

grotere vissen en daarom visten we vanaf het begin op 

13 meter.  

Waarschijnlijk had het te maken met onze eindbox, maar 

waar bijna nergens op het parkoers nog heel veel alvers 

werden gevangen zaten ze bij ons nog in overvloed. 

Zodanig zelfs dat er bijna niet te vissen viel met maden 

op de haak. 

Het was zowieso een andere dag dan de eerdere oefendagen. Er werden minder katvissen en 

carassio’s gevangen vandaag, en dus ook minder alvers. Daar stond tegenover dat op sommige 

gedeelten van het parkoers van meet af aan karpers werden gehaakt. In de boxen 1 tot en met 6 

werd zelfs heel goed gevangen toen ik er keek. 

Het verbaasde me dan ook dat toen ik terug kwam bij ons de vangsten gewoon slecht waren. Er 

was toen nog een uur te gaan van de eerste trainingssessie. Uit het niets kwamen daarna de 

karpers ook bij ons en vanaf toen was het een andere wereld. Wel verspeelden we teveel vissen 

eigenlijk. Het is ook niet niks. De karpers zijn hier beresterk en alle teams zijn aan het zoeken naar 

de ideale elastiekcombinatie voor en de kleinere vissen en ook de grotere karpers. 

We denken veel geleerd te hebben hierover vandaag. Een te dikke elastiek is in ieder geval niet 

goed omdat je te vaak de vissen verspeelt doordat het haakje uit de vissebek los schiet. Een wat 

dunnere elastiek geeft natuurlijk iets minder controle over de gehaakte vis maar toch lijkt dit beter. 

Doordat er wat minder spanning is blijft de gehaakte vis gewoon beter aan de haak zitten. 

 

Dit is hier typisch Zuid-Europees vissen. Als het bij ons eens bloedheet is dan azen de vissen vaak 

alleen in de morgen- en avonduren. Hier lijkt het wel alsof het eerst bloedheet moet zijn voordat 

de vissen beginnen te azen. 

In de middaguren wordt er overal, dus ook op de slechtere plaatsen, enorm veel vis gevangen. Je 

weet dan dat dit niet zo vergelijkbaar is met de wedstrijd maar je kunt zo in ieder geval uittesten 

hoe de vissen het best zijn te vangen en met welk materiaal. Bijna niemand uit ons team is dan 

ook van zijn viskist te krijgen. 

 

Dit gaat qua vangsten een mooi kampioenschap worden maar ik houd een beetje mijn hart vast 

voor het onregelmatige parkoers. Zelfs met deelvakjes van 16 vissers valt het niet mee om er een 

“eerlijke” wedstrijd van te maken. Iedereen, zelfs de toplanden,  zal echt het geluk een beetje aan 

zijn zijde moeten hebben hier.  

 

Ook wordt het een hele tactische wedstrijd. Iedereen is aan het dubben over het belang van de 

alvers. Daar zijn al gewichten van ruim 8 kilo van gevangen. 

Persoonlijk denk ik dat dit een wedstrijd wordt waar allerlei visserijen een rol gaan spelen. Match, 

lange vaste stok en dus het vissen op die alvers, en dat allemaal in de goede volgorde. Het lijkt me 

absoluut onmogelijk dat hier een “toevals-team” wint. Daarvoor is er teveel vis en zijn er teveel 

vismanieren. Krijg ik gelijk? We zullen het zien. 

 

Morgen gaan we naar box 15, een gedeelte waar vandaag erg matig werd gevangen, althans toen 

ik er keek in de voormiddag. Interessant om te zien of wij het daar beter kunnen doen. Morgen is 

ook de eerste bijeenkomst van de captains. Meestal is dat een hoop gebrabbel over eigenlijk niet 

zulke belangrijke zaken. Ik ben dan ook veel liever aan het water, maar goed. 

Een ding weet ik nu al en dat is dat er een hoop gezaag komt over de organisatie. Die is namelijk 

vrij bedroevend. 


